
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-NVY 
V/v tiếp tục triển khai quản lý người mắc 

COVID-19 tại nhà theo Quyết định số 

604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành Y tế. 
 

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 (thay thế 

các Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 ban hành Hướng dẫn quản lý 

người mắc COVID-19 tại nhà và số 528/QĐ-BYT ngày 03/03/2022 ban hành 

Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19); Quyết định số 

616/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 15/3/2022 về việc đính chính Quyết định số 

604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022; 

Để triển khai hiệu quả việc quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, cơ sở 

lưu trú phù hợp diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, Sở Y tế hướng 

dẫn quản lý, điều trị tại nhà đối với người mắc COVID-19 như sau: 

1. Bãi bỏ hướng dẫn số 227/HD-SYT ngày 17/02/2022 của Sở Y tế về 

quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

2. Các nội dung về chuyên môn y tế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế tại Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 và Quyết định số 616/QĐ-

BYT ngày 15/3/2022. 

3. Về các quy định trong việc thực hiện quản lý, cách ly y tế tại nhà và các 

quy định khác: Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 

24/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm 

COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Giao Trung tâm Y tế tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

huyện, thành phố tổ chức thực hiện. 

Sở Y tế gửi kèm các văn bản: Quyết định số 604/QĐ-BYT và Quyết định 

số 616/QĐ-BYT của Bộ Y tế; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/12/2021 của 

UBND tỉnh để các đơn vị nghiên cứu thực hiện. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh Nam Định (để báo cáo); 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện, thành phố (p/hợp chỉ đạo); 

- BCĐ PC dịch COVID-19 ngành y tế; 

- Lưu VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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